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Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de
opdrachtgevers van PMG Consultancy B.V., hierna te noemen PMG, verstrekken. Deze
algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten
en vervolgopdrachten van opdrachtgevers die aan PMG worden verstrekt.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende
opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig mocht zijn, dan zal
dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de andere bepalingen van deze
algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst. Ten aanzien van
de nietige en/of ongeldige bepaling dient voor de bepaling van hetgeen tussen
partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de
nietige/ongeldige bepaling.

Opdrachten
4. Nadat door een opdrachtgever een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een
overeenkomst tot stand, op het moment dat PMG de door opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen en heeft, voorzover van
toepassing, gelding vanaf het moment waarop PMG de werkzaamheden heeft
aangevangen.
5. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever.
7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten
ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart PMG tegen vorderingen van derden die stellen
schade te hebben geleden door of verband houdende met door PMG ten behoeve van
de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
8. PMG zal eerst na overleg met de opdrachtgever derden inschakelen. PMG zal bij het
inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van
voornoemde derde(n).
9. PMG zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch
garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
10. PMG zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden laten leiden door
het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden
genomen.
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11. De opdrachtgever verleent aan PMG toestemming voor het registreren en verwerken
van persoonsgegevens.
12. De opdrachtgever zal aan PMG steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die
relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De opdrachtgever
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van
derden afkomstig is. De opdrachtgever zal PMG van alle gebeurtenissen en
omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht
van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die
pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
13. PMG is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij
de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties
onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. PMG is
bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. PMG is nimmer
aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door PMG gedane
melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de
opdrachtgever aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De
opdrachtgever vrijwaart PMG tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit
de toepassing door PMG van de betreffende bepalingen.

Declaratie/honorarium en kosten
14. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever aan PMG honorarium
verschuldigd.
15. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen reistijd, reis- en verblijfkosten
en overige door de opdrachtnemer in verband met de opdracht gemaakte kosten
afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
16. Opdrachtgever is gerechtigd zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen.
17. Ten aanzien van het honorarium is PMG gerechtigd een voorschot in rekening te
brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie
worden verrekend.
18. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig,
tussentijds worden gedeclareerd.
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Betaling
19. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te
geschieden binnen 31 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn
is de opdrachtgever vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente
verschuldigd.
20. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de opdrachtgever.
21. Betaling van de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de
declaratie(s) in.
22. Indien PMG zelf, dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt
tegen de opdrachtgever, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de
opdrachtgever.
23. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 21 bedoelde kosten,
vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom.
24. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de declaratie(s) heeft PMG
naast de onder 21 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar
werkzaamheden, waaronder de afgifte van bescheiden of andere zaken, ten behoeve
van de opdrachtgever op te schorten. PMG is slechts dan bevoegd gebruik te maken
van dit opschortingsrecht, nadat de opdrachtgever daar van tevoren op de hoogte is
gesteld en de opdrachtgever nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen. PMG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een opschorting van
de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
25. Voor de betaling van declaraties uit hoofde van een gezamenlijk verstrekte opdracht
zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk.
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Intellectuele eigendom
26. Het uitvoeren van de opdracht door PMG houdt niet in de overdracht van
intellectuele eigendomsrechten die bij haar rusten. Alle intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de
opdracht behoren toe aan PMG.
27. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele
eigendomsrechten van PMG zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan PMG
gebruiksrechten heeft verworven- waaronder in dit verband in elk geval, maar niet
uitsluitend, begrepen: computerprogramma ‘s, systeemontwerpen, werkwijzen,
adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere
geestesproducten- te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
28. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 26 genoemde producten
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMG aan derden ter hand te
stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering
van de werkzaamheden door PMG. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen
op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derde(n).

Aansprakelijkheid
29. De aansprakelijkheid van PMG is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen
waarop de door PMG gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen
risico.
30. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door PMG in de betreffende zaak in
een periode van 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in
rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,-- en jegens derden
beperkt tot € 5.000,--.
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Overmacht
31. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk,
al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden in de zin van artikel 6:75
BW.
32. In geval van overmacht heeft PMG de keuze, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te
bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opzegging te
hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide
gevallen geen recht op schadevergoeding. Mocht de periode van overmacht ten
gevolge waarvan PMG haar verplichtingen niet kan nakomen, langer duren dan drie
(3) maanden, dan is ook de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, echter
met inachtneming van artikel 32.
33. Indien PMG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Archivering
34. Na het einde van de opdracht worden de in een dossier nog aanwezige originele
stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Indien daarvan sprake is
wordt een dossier gedurende vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak bewaard en
staat, tegen vergoeding van de door PMG werkelijk te maken kosten teneinde het
dossier uit het archief te lichten, ter beschikking van de opdrachtgever.
Administratieve gegevens (de financiële administratie van PMG) worden zeven(7) jaar
bewaard.

Toepasselijk recht en forumkeuze
35. Op de overeenkomst van opdracht tussen PMG en de opdrachtgever is het
Nederlandse recht van toepassing.
36. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven
een anderstalige versie daarvan.
37. De Rechtbank in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van alle
geschillen tussen de opdrachtgever en PMG kennis te nemen, met dien verstande dat
PMG bevoegd blijft om de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter
die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.
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